Iktatási szám: …………………………...
Hamvasztási nyilatkozat
- kutya holttestének egyedi urnás hamvasztásához Alulírott ………………………………………………………………….. (a továbbiakban: Felajánló)
jelen nyilatkozatomban megbízom az ELTE TTK Etológia Tanszékét (Budapest 1117, Pázmány Péter sétány 1/C, a
továbbiakban: Tanszék), hogy az alábbiakban leírtaknak megfelelően gondoskodjanak a Tanszék részére felajánlott
kutyám tetemének egyedi hamvasztásának megszervezéséről.
A Felajánló az alábbi kutya egyedi hamvasztását kéri:
o A kutya neve: …………………………………

o Fajtája: ………………………………….

o Neme:

o Ivartalanított-e:

szuka

kan

o Születési ideje: ………………………………………

igen

o Becsült-e a születési dátum?

nem
igen

nem

o Mikrochip száma:
A Felajánló adatai* (az értesítéshez és adott esetben a hamvak házhoz szállításához):
lakcím: ………………………………………………………….…………………………………..

Az állat tulajdonosa tölti ki*

email-cím: ……………………………………………………………........
telefonszám: ………………………………………………………..……...
* Az azonosításra alkalmas adatokat a Tanszék a vonatkozó adatvédelmi törvény szigorú betartásával,
bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át, és a kutatási adatoktól elválasztva tárolja.
A hamvasztásra a Felajánló nyilatkozatban rögzítettek szerint, a mintavételt követően kerül sor, miután a Tanszék
átadja a Felajánló által választott hamvasztó cégnek a tetemet. A hamvasztással járó költségeket a Felajánló állja.
Hamvasztási megbízás (kérjük, jelölje meg x-szel a kívánt opciót)
Már kiválasztottam a hamvasztásra a céget, kérem a Tanszéket, vegyék fel vele a kapcsolatot:
- cég neve: …………………………………………………………………………………..
- cég telefonszáma: ………………………………………………………………………….
Kérem a Tanszéket, hogy ők gondoskodjanak a hamvasztó céggel való kapcsolatfelvételről. Ez esetben
elfogadom Vancsura Róbert kisállathamvasztási szolgáltatását (http://tetemszallitasbudapesten.com)
A felmerülő költségeket a Felajánló közvetlenül a hamvasztást végző cégnek fizeti (a Felajánló döntésétől függően
árajánlat is tőlük kérhető), a Tanszék nem kér és nem is fogad el semmilyen jellegű anyagi ellenszolgáltatást.
A nyilatkozatot elolvastam, a bennük foglaltakat megértettem és elfogadom.
Kelt ….………………………. , …….… év ……. hó ……. nap.

A hamvasztó tölti ki*

……………………………………………
Felajánló aláírása

Alulírott ………………………………………………………………….........................., a hamvasztását végző cég
képviseletében kijelentem, hogy a fenti adatokkal rendelkező állat tetemét a mai napon egyedi hamvasztásra átvettem.
Kelt ….………………………. , …….… év ……. hó ……. nap.
……………………………………………
aláírás

